
The Holy See

LIST APOSTOLSKI

W FORMIE „MOTU PROPRIO”

„SPIRITUS DOMINI”

OJCA ŚWIĘTEGO

FRANCISZKA

 

O ZMIANIE KANONU 230 § 1 KODEKSU PRAWA
KANONICZNEGO NA TEMAT DOPUSZCZENIA OSÓB PŁCI

ŻEŃSKIEJ DO URZĘDOWEJ POSŁUGILEKTORATU I AKOLITATU

 

Duch Pana Jezusa, odwieczne źródło życia i misji Kościoła, udziela członkom ludu Bożego darów,
które pozwalają każdemu z nich, w odmienny sposób, przyczynić się do budowania Kościoła i
głoszenia Ewangelii. Te charyzmaty, zwane posługami, o ile są publicznie uznawane i
ustanawiane przez Kościół, są w stałej formie oddawane do dyspozycji wspólnoty i jej misji.

W niektórych przypadkach takie posługiwanie ma swoje źródło w konkretnym sakramencie, a
mianowicie w sakramencie święceń. Inne zadania na przestrzeni dziejów zostały ustanowione w
Kościele i powierzone przez niesakramentalny obrzęd liturgiczny poszczególnym wiernym, na
mocy szczególnej formy sprawowania kapłaństwa chrzcielnego oraz celem wsparcia ściśle
określonej posługi biskupów, prezbiterów i diakonów.

Zgodnie z czcigodną tradycją, przyjmowanie „świeckich posług”, które św. Paweł VI uregulował w
Motu Proprio Ministeria quaedam (17 sierpnia 1972 r.), poprzedzało – na sposób przygotowania – 
przyjęcie sakramentu święceń, choć posług takich udzielano również innym zdatnym wiernym płci

http://www.vatican.va/content/paul-vi/la/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html


męskiej.

Niektóre zgromadzenia Synodu Biskupów podkreśliły potrzebę doktrynalnego pogłębienia tej
kwestii, aby odpowiedzieć naturze wspomnianych charyzmatów oraz potrzebom czasów, a także
aby udzielić odpowiedniego wsparcia dla zadania ewangelizacji, za którą odpowiedzialna jest
wspólnota kościelna.

Przyjmując te zalecenia, osiągnięto w ostatnich latach rozwój doktrynalny, który pokazał, w jaki
sposób określone posługi ustanowione przez Kościół mają za podstawę wspólną kondycję
człowieka ochrzczonego i królewskie kapłaństwo otrzymane w sakramencie chrztu; są one
zasadniczo różne od posługi święceń, którą otrzymuje się w sakramencie święceń. Również
ugruntowana praktyka w Kościele łacińskim istotnie potwierdziła, że takie świeckie posługi,
opierając się na sakramencie chrztu, mogą być powierzane wszystkim zdatnym wiernym, zarówno
mężczyznom jak i kobietom, zgodnie z tym, co zostało już domyślnie przewidziane w kanonie 230
§ 2.

W związku z tym, po zapoznaniu się z opinią właściwych dykasterii, uznałem za stosowne
dokonanie zmiany kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dlatego zarządzam, aby kanon
230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego miał od tej pory następujące brzmienie:

„Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu,
mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu i akolitatu,
udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony
Kościoła”.

Zarządzam również zmianę innych przepisów, mających moc prawną, które odnoszą się do tego
kanonu.

Polecam, aby to, co zostało zarządzone w niniejszym Liście Apostolskim w formie Motu Proprio,
było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, nawet gdyby
były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zostało ogłoszone poprzez opublikowanie w
L'Osservatore Romano, wchodząc w życie tego samego dnia, a następnie aby zostało
opublikowane w oficjalnym komentarzu Acta Apostolicae Sedis.

Rzym, u św. Piotra, dnia 10 stycznia 2021 roku, w święto Chrztu Pańskiego, w ósmym roku
mojego pontyfikatu.

 

Franciszek
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